BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Padatnya pertumbuhan penduduk pada perkotaan berbanding lurus dengan
banyaknya tingkat transportasi yang ada. Transportasi merupakan sarana pendukung
untuk berbagai aktifitas, pendidikan, bisnis,idan lain-lain. Berperan menjadi sarana
penunjang, pelayanan transportasi harus baik sehingga sistem pergerakan dapat
efesien

dan

efektif

untuk

pengguna

transportasi.

Mengingat

bahwa

transportasi_timbul dikarenakan adanya perpindahan manusia dan barang. Padatnya
pertumbuhan sangat berpengaruh pada meningkatnya perpindahan, hal tersebut
merupakan tanggung jawab fasilitas penunjang laju perpindahan barang dan manusia
yang memenuhi persyaratan dan keselamatan untuk pejalan kaki, dikarenakan
pejalan_kaki merupakan bagian lalu lintas yang tidak bias diabaikan, terutama
diperkotaan.
Pada umumnya, pejalanikaki terkonsentrasikan di berbagai tempat umum, seperti
pertokoan, terminal, tempat pendidikan dan lain-lain. Pejalan kaki merupakan orang
yang berjalan di lintasan pejalan kaki, pergerakan pejalan kaki mencakup pergerakan
memotong jalan dan persimpangan, menyusuri jalan. Sedangkan lintasan pejalanikaki
adalah/fasilitaspyang dikhususkan untuk pejalan kaki agar dapat berjalan atau
menyeberang dengan nyaman dan aman. Banyaknya model fasilitas pejalan kaki,
seperti trotoar, jembatan penyeberangan, zebera cross, pelican dan lain-lain.
Bertambahnya volume kendaraan mengakibatkan pejalan kaki sulit untuk
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menyebrang jalan, belum lagi ditambah fasilitas pejalan kaki yang kurang, hal
tersebut menyebabkan pejalan kaki menjadi salah satu faktor hambatan samping
untuk arus lalu lintas. Basil David Daniel et al, (2017) melakukan penelitian di
Malaysia untuk menyelidiki dan memodelkan perilaku penyeberang jalan di fasilitas
penyeberangan. Dilihat dari besarnya kesenjangan lalu lintas untuk penyeberangan
dan keputusan pejalan kaki untuk menyeberang jalan atau tidak. Menurut penelitian
Mariam Alhmoudi, Muamer Abuzwidah, dan Khaled Hamad (2017)

bahwa

karakteristik pengguna jalan termasuk (jenis kelamin, usia, status social, tingkat
pendidikan)

dapat

mempengaruhi

perilaku

pejalan

kaki

sehingga

dapat

mengakibatkan kecelakaan. Sebagian besar orang memperhatikan bahwa ada
perbedaan dalam perilaku pengemudi dan pejalan kaki berdasarkan kebangsaan
mereka, dan mereka menunjukkan bahwa kesalahan pejalan kaki adalah penyebab
utama dari kecelakaan jenis ini.
Di Indonesia, khususnya Kota Batam merupakan salah satu kota yang jumlah
penduduknya meningkat pesat. Menurut badan pusat statistic (BPS) jumlah penduduk
kota Batam pada tanggal 3 Oktober 2017 sekitar 1.236.399 jiwa. Kepadatan
penduduk 787 jiwa/km2, serta pertumbuhan penduduk sebesar 7,4%. Hal ini juga
dapat dilihat dari volume kendaraan yang semakin padat, terutama pada saat jam
puncak, dimana pada waktu itu mayoritas penduduk melakukan aktivitas rutin
mereka dan tidak lepas oleh kendaraan sebagai sarananya. Banyak juga fasilitas yang
kurang memadai sehingga pejalan kaki lebih memilih memotong jalan pada tempat
yang tidak seharusnya. hal tersebut terjadi pada ruas Jl. Brigjen Katamso yang
terletak di daerah Batu Aji, khususnya didepan SMPN 9 Batam. Padatnya volume
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kendaraan dan sarana zebra cross yang kurang merupakan salah satu faktor pejalan
kaki melanggar arus lalu lintas. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang
mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.
Dari permasalahan tersebut, penulis ingin menganalisa tingkat pelayanan fasilitas
penyeberangan pejalan kaki di daerah ruas Jl. Brigjen Katamso Batu Aji, Batam.
Dengan menganalisa karakteristik pejalan kaki, analisa pelayanan fasilitas pejalan
kaki, dan menganalisa tipe penyeberangan apa yang layak dan efesien diterapkan di
Jl. Brigjen Katamso saat ini. Sedangkan manfaat dari penilitian ini adalah menjadikan
penelitian ini sabagai bahan masukan kepada pihak yang berwenang dalam
bidang_yang bersangkutan.

1.2 RumusaniMasalah
Berdasarkan lataribelakang di atas maka rumusanimasalah dari penilitianiini
yaitu:
1. Bagaimanaikarakteristik pejalan kaki di Jl. Brigjen Katamso ?
2. Bagaimana tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki di Jl. Brigjen Katamso ?
3. Jenis tipe penyeberangan apa yang efesien pada Jl. Brigjen Katamso ?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui karakteristik pejalan kaki di Jl. Brigjen Katamso.
2. Mengetahui tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki di Jl. Brigjen Katamso .
3. Mengetahui tipe penyeberangan yang efesien untu Jl. Brigjen Katamso.
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1.4 BatasaniMasalah
Berikut merupakan batasan_masalah yang berdasarkan permasalahan penelitiani
yang telah diuraikan :
1. Tidak menghitung atau merencanakan anggaran biaya pembangunan fasilitas.
2. Waktu pelaksanaan pada hari senin 07/Mei/2018, mulai dari jam 06:00 –
18:00 WIB
3. Lokasi penelitian berada pada ruas Jalan Brigjen Katamso, Batam, Kepulauan
Riau. Tepatnya didepan SMPN 9 Batam.
4. Analisis menggunakan metode Bina Marga tahun 1995 untuk fasilitas pejalan
kaki di kawasan perkotaan.
5. Perhitungan sampel penyeberangan jalan berdasarkan populasi SMPN 9
Batam.
6. Penelitian ini membahas tentang karakteristikipejalanikaki, tingkat pelayanan
fasilitas pejalanikaki, serta analisa fasilitasipejalan kaki yang efesien.

1.5 Manfaat Penelitian
1. Mengetahui dampak yang akan muncul akibat fasilitas yang akan dibangun.
2. Dari hasil survey dapat menentukan jenis fasilitas yang akan dibangun
3. Menjadi bahanimasukan bagiipihak-pihak yang berwenang dalam bidang
yang bersangkutan.

1.6 SistematikaiPembahasan
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Untuk mendapatkan/gambaran sitematis laporan, penulis membagi penulisan
laporaniini dalam 5 bab, antara lain :
1. BAB IiPENDAHULUAN
Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika
pembahasan.

2. BAB IIIKAJIANIPUSTAKA
Kajian pustaka menjelaskan tentang penelitian sebelumnya dan penjelasan
yang bersangkutan dengan penelitian yang dijadikan landasan teori dan acuan.

3. BABIIIIMETODOLOGIiPENELITIAN
Didalam bab ini dijelaskan tetang metode penelitian yang diterapkan,
rancangan penelitian objek penelitian., dasar – dasar pengukuran, variable
penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan metode analisa
yang digunakan.

4. BABIIVIANALISISIPEMBAHASAN
Di dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dilapangan yang dimuat
dalam bentuk data.

5. BABIVIKESIMPULAN
Pada bab ini berisikan tentang bagian akhir penutup skripsi, yang menjelaskan
tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijalankan dan saran yang
telah dimuat bagi para pembaca.
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